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Laatu edellyttää tietoa ja osaamisesta

Luonnontuotealan kehityksen edellytyksenä raaka-aineen
saatavuuden lisäksi on luonnontuotteiden laatu.
Ketju on niin vahva kuin sen heikoin lenkki. Ammattimaisessa
toiminnassa koko ketjun on oltava hallinnassa.
Laatua tehdään vain osaamisella. Osaamisen pohjaa
rakennetaan koulutuksella. Jos haluamme alalle arvostusta ja
elinkeinomahdollisuuksia, se tehdään yhdessä.

Hyvä koonti huomioitavista asioista:
Laatua ja laadunhallintaa luonnontuotealalle
Kunnas, S., Liimatainen, J., Mäki, M., Pihlava, J.-M. &
Hietaniemi, V. 2020. Laatua ja laadunhallintaa
luonnontuotealalle. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus
96/2020. Luonnonvarakeskus. Helsinki. 48 s.
https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/546540/lukeluobio_96_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Kestävyys ja vastuullisuus

• Kestävyys ja vastuullisuus luonnontuotealalla pitää
sisällään hyvin paljon eri asioita. Niiden merkitys
markkinoilla kasvaa jatkuvasti, ja erityisesti
luonnontuotteilla.
• Kestävyys ja vastuullisuus on mainittu lukuisissa
kehittämisohjelmissa: https://mmm.fi/luonnontuotteet
• Ne on syytä huomioida myös koulutuksissa, paitsi
koulutusten sisällöissä, myös järjestämisessä.
• Yksikin moka ja sen tuoma negatiivinen julkisuus voi
vaikuttaa alan imagoon rajusti, riippumatta siitä,
johtuuko se ammattilaisen vai harrastelijan toiminnasta.
• Esim. ulkomaalaisten poimijoiden kohtelu,
jokamiehenoikeuksien ja –velvollisuuksien
huomioiminen, harvinaisten tai myrkyllisten kasvien
keruu elintarvikekäyttöön…
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Toiveita alan toimijoilta

Varmistettava
- koulutuksen riittävän korkea taso
- koulutusten yhtenäisyys eri oppilaitoksissa
Lisäksi on toivottu
- täydennyskoulutus/erikoisammattitutkinnon
koulutukselle kova tarve
- tarvitaan kehittäjiä, jotka vievät alaa
eteenpäin ja joilla on syvempää
asiantuntemusta joistakin aihepiireistä
luonnontuotealan monipuolistuessa
- selkeyttä ja tehokkaampaa viestintää
- oppilaitosyhteistyö
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Oppilaitokset, joilla pt tai at 2021
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Harrastus vai ammatti?

Ero harrastustoiminnan ja ammattitoiminnan välille:
Luonnontuotealan kiinnostavuus on kasvanut jatkuvasti ja
erilaisia kursseja järjestää moni taho, vaihtelevalla
osaamisella.
On hyvä, että luonto kiinnostaa ja on hyvä, että erilaisia
kursseja on tarjolla eri tarpeisiin. On vain pidettävä huoli, että
kurssille osallistuja tietää, mihin on osallistumassa ja mitä
kurssi tarjoaa.
Meillä on ainutlaatuinen koulutusjärjestelmä, ja meistä
kaikista on kiinni se, onko se korkeatasoinen ja arvostettu ja
tuottaako se osaajia, joiden avulla saadaan alan valtava
potentiaali käyttöön. Koulutuksissa on myös mahdollisuuksia
myös koulutusvientiin.
Pidetään taso korkealla ja sovitaan yhdessä pelisäännöistä!
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